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Here, leer ons bid 

Lukas 11:1-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is vandag Rogate Sondag. Die Latynse werkwoord rogare beteken “vra”. Ons dink 
vandag oor gebed as vra, versoek, pleit, smeek – ons mag maar met vrymoedigheid na 
die Vader kom en vra wat op ons hart is.  

Die dissipels het Jesus sien bid. Volhardend, ernstig. Toe vra hulle Hom: “Here, leer 
ons ook om só te bid”. Dan onderrig Jesus hulle in die gebed. “Wanneer julle bid” – 
Hy veronderstel dat gebed ‘n gereelde aksie is – “moet julle so bid”, sê Hy. En dan leer 
Hy hulle drie waarhede oor gebed: eerstens oor die inhoud van ons gebed, tweedens 
oor die gesindheid waarmee ons bid, en die derde plek oor God se antwoord op ons 
gebed.   

1. Eerste dan, die inhoud van ons gebed 

As inhoud van ons gebed, leer Christus sy dissipels die Onse Vader. Dáároor gaan 
gebed.   

Die presiese woorde in Lukas verskil van die ander Evangelies, maar die inhoud is 
dieselfde. Dit gaan nie oor ‘n slaafse na-bid van die presiese woorde nie, maar riglyne 
vir die inhoud van ons gebede.  

Die inhoud bestaan uit twee dele. Dit gaan eers oor die verheerliking van God se Naam: 
laat u Naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Daarmee bied ons ook onsself aan, 
stel ons onsself in diens van God se Naam en God se koninkryk. Here, laat dit ook deur 
ons kom. Hier is ons. Gebruik ons om u Naam te heilig, u koninkryk te laat kom, u wil 
te laat geskied.  

Die tweede deel van die inhoud gaan oor dit wat ons vir onsself mag en moet vra. Ons 
mag vra vir brood, ons daaglikse brood – alles wat ons elke dag nodig het om van te 
lewe. Genoeg vir elke dag. Brood is hier simbolies vir ons lewenskrag, ons gesondheid, 
kos en klere, geld en goed – al ons fisiese behoeftes. Dit kan ons van God vra, weer en 
weer vra. Ons kan ook vra vir vergiffenis. Here, verlos ons van alles wat ons lewe 
vashou, alles wat ons lewensgeluk steel, verhoudinge breek. Maak ons emosioneel heel 
– dit gaan dus oor meer as net ons fisiese nood. En verlos ons van die bose, bewaar 
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ons van versoeking – hier gaan dit ook oor ons geestelike behoeftes: Vader, dat ons 
naby U sal kan lewe, dat die boosheid in onsself en in die wêreld daarbuite ons nie van 
U af sal wegskeur nie.  

Die inhoud van dit wat ons in gebed kan vra is dus alles-insluitend, al ons fisiese, 
emosionele en geestelike behoeftes. Waaroor mag ons alles bid? Jesus se antwoord is: 
oor alles, enigiets wat ons nodig het, ons ganse bestaan, ons hele lewe – van die brood 
wat ons eet tot die herstel van al ons menslike verhoudinge, en ons geestelike 
beskerming teen enigiets wat ons uit die intieme verhouding met God wil wegruk.   

2. Die tweede saak waaroor Jesus se gebedsonderrig gaan, is die 
gesindheid waarmee ons mag bid en vra  

Wanneer Jesus sy dissipels leer bid, gee Hy nie net riglyne waaroor ons moet bid nie, 
maar ook oor hoe, die gesindheid van ons gebed.  

Ons kan met groot vrymoedigheid bid, en aanhoudend vra. Want die Een tot wie ons 
bid is ons hemelse Vader. En Hy is ‘n wonderlike Vader, liefdevol, vol deernis – Hy wil 
graag ons gebede beantwoord.  

En dan vertel Jesus ‘n gelykenis om iets van ons Vader se gewilligheid om ons gebede 
te beantwoord te illustreer.  

‘n Vader en sy kinders was reeds die nag in die bed, vas aan die slaap – waarskynlik 
almal saam in die een-vertrek-huisies van destyds. Toe daag daar in die middel van die 
nag ‘n vriend van die vader op, klop en vra brood. ‘n Ongemaklike tyd, ontwrigtend. 
En boonop was daar niks brood in die huis oor nie. Maar, tog, so verduidelik Jesus, sal 
die vader opstaan en ‘n buurman gaan opklop – al is dit middernag – om brood te leen 
vir sy onverwagte gas. Dis maar net hoe Midde-Oosterse gasvryheid gewerk het, die 
normale ding om te doen. Met ander woorde, die middernagtelike gas kon maar met 
vrymoedigheid aanklop, hy het geweet sy vriend sou regtig uit sy pad gaan om hom te 
ontvang, vir hom brood te gee. As dit is wat mense vir mekaar sal doen, hoeveel te 
meer ons hemelse Vader. Ons kan maar met vrymoedigheid by Hom gaan aanklop, 
enige tyd, met enige versoek. En ons mag maar aanhou vra, weer en weer. Jesus nooi 
ons uit om met vrymoedigheid te vra, aan te hou vra. Dis die gesindheid waarmee ons 
kan bid.  

Wat die gesind waarmee ons vra betref, is hier ‘n belangrike iets wat ons tog moet 
raaksien. Telkens gebruik Jesus die woordjie ons: Ons Vader, gee ons ons brood, 
vergewe ons, bewaar ons. Gebede gaan nie net oor ek en my nie, my eie behoeftes nie. 
Dit gaan ook daaroor dat ons vir mekaar bid, saam bid – ten diepste is egte gebed ‘n 
saam-bid met ander, ‘n sensitief wees vir die nood van die ander. Gebed kan nie 
selfsugtig wees nie. Want ons bid immers tot ons Vader, Hy wat vir al sy kinders wil 
sorg.   

3. Hoe antwoord die hemelse Vader ons dan op dit wat ons vra?  

Hy gee net die beste vir ons. Net so min as wat ‘n aardse vader vir sy seun wat vir hom 
‘n vis vra, ‘n slang gee, of as sy seun ‘n eier vra vir hom ‘n skerpioen gee – niemand van 
ons sal dit tog doen nie! – net so min sal ons hemelse Vader vir ons iets slegs gee as 
ons Hom iets vra. Nee, so is die Vader nie. Hy weet wat ons nodig het, Hy sal vir ons 
die goeie gee. Hy hoor ons gebed, Hy verhoor ons gebed. Hy gee vir ons dit wat vir ons 
die beste is.  

Hier in Lukas staan: Hy sal ons die goeie gee, maar, word toegevoeg, Hy sal ons ook 
die Heilige Gees gee. En dis die beste wat ons kan kry. Want die Heilige Gees is die 



3 
 

bron van alles wat goed is, dis God self wat by ons kom bly, langs en bokant en onder 
ons, binne in ons – die sorgende en troostende en liefdevolle teenwoordigheid van God 
in ons lewe. Dis die goeie wat God graag aan ons wil skenk. En dit kan ons met groot 
vrymoedigheid,  weer en weer van ons Hemelse Vader afbid.  

Jesus leer ons drie dinge oor gebed 

- Ons kan enigiets vra  
- Ons kan met vrymoedigheid vra – weer en weer  
- Ons Vader sal vir ons die beste gee – Hy sal veral ook vir ons sy teenwoordigheid 

gee, deur die Gees van God wat in ons bly.    


